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مختاری یاسر   
را  پـرکاری  روزهـای  سـامت  بیمـه 
تجربـه می کنـد، تعرفه گـذاری خدمـات 
پرسـتاری، پوشـش بیمـه ای دهک هـای 
پایین، نسخه الکترونیک و طرح دارویار 
از جملـه موضوعاتـی هسـتند کـه ایـن 
روزهـا در ایـن سـازمان بیمـه سـامت 
پرونده هـای بـازی را دارنـد، در همیـن 
رابطـه و بـه مناسـبت روز خبرنـگار مدیـر 
عامل این سـازمان نشسـتی رسـانه  ای را 

روز یکشـنبه برگـزار کـرد.
محمدمهـدی ناصحـی در نشسـت خبـری 
خود با بیان اینکه سـازمان بیمه سـامت 
بـرای تامیـن مالـی هزینه هـای مـردم بـه 
برنامه هـای  آسـیب پذیر  اقشـار  ویـژه 
متعـددی دارد، گفـت: »توفیـق داشـتیم 
امسـال اقدامـات مرتبـط بـا بیمـه افـراد 
آسیب پذیر را انجام دهیم. در زمینه بیمه 
رایگان سـه دهک پایین، عشـایر و بیمه 
همگانـی کـه عمدتـا نیازمنـد کمک دولت 
هسـتند، همچنیـن صنـدوق روسـتاییان و 

عشـایر موفقیت هـای خوبـی داشـتیم.«
وی افـزود: »صنـدوق دیگـر مـا صنـدوق 
بیمـه کارکنـان دولـت اسـت کـه عملکـرد 
و اقدامـات آن بـا توجـه بـه نقـش کارکنان 
دولـت بسـیار مهـم اسـت. در صنـدوق 
سـایر اقشـار کـه خانـواده معظـم شـهدا، 
اتبـاع، مددجویـان کمیتـه امـداد، خانواده 
زندانیـان و... عضـو آن هسـتند بـه همـراه 
صنـدوق بیمـه ایرانیـان خدمـات خوبـی 

ارائـه می شـود.« 

سالمت بیمه بودجه
وی در ادامـه بـه موضـوع بودجـه بیمـه 
سـامت پرداخت و گفت:  »اگر سـرانه 
مصوب قانون را مورد لحاظ قرار دهیم، 
میلیـارد  هـزار   ۲۰ بـا  سـامت  بیمـه 
تومـان کمتـر از منابـع مصـوب خدمـت 
در  نقصان هایـی  قطعـا  می دهـد،  ارائـه 
پرداخت هـا و تامیـن مالـی داریـم امـا 
بـا توجـه بـه همـکاری سـازمان برنامـه و 
بودجـه ایـن مشـکات در حـال برطـرف 

شـدن اسـت و خوشـبختانه مدتی اسـت 
اعتبارات ما به موقع پرداخت می شـود.« 
ناصحـی بـا بیـان اینکـه پوشـش همگانـی 
بیمـه در سـه مقولـه اسـت، گفـت: » در 
خوشـبختانه  جمعیتـی  پوشـش  بحـث 
از سـال قبـل در مناطـق آسـیب پذیـر 
اقدامـات خـود را آغـاز کردیـم تـا ایـن 
گام مهـم برداشـته شـود. تاکنـون حـدود 
۸۱۲ هزارنفر از جمعیت حاشـیه شـهرها 
را بیمـه کردیـم. در کنـار ایـن کار مهـم، 
بیمـه رایـگان سـه دهـک پاییـن جامعـه 
را بـا تامیـن منابـع شـش هـزار میلیـارد 
تومانـی بیمـه ۵ میلیـون و ۴۰۰ هزارنفـر 
انجام شـد، بر همین اسـاس در مجموع 
بیش از ۶ میلیون نفر از جمعیت کشـور 

در سـال ۱۴۰۱ بیمـه شـدند.« 
بیمـه  »صنـدوق  کـرد:  بیـان  ناصحـی 
همگانـی در بخش هـای دولتـی درمـان 
بیشـتر کاربـرد دارد. در بخـش بسـتری 
 ۷۰ سـرپایی  بخـش  در  و  درصـد   ۹۰
درصـد پوشـش بیمـه ای در ایـن صنـدوق 

برقـرار اسـت. چنانچـه افـراد عضـو ایـن 
صنـدوق بـه بخـش خصوصـی مراجعـه 
کننـد  هزینـه بـه آنهـا تحمیـل خواهـد 
شـد. البته گام هایی برداشـته شـده اسـت 
تـا بیمـه شـدگان ایـن صنـدوق بتواننـد 
در بخـش سـرپایی از خدمـات مراکـز 

خصوصـی اسـتفاده کننـد.«

۲۷قلمدارودرطرحدارویار
گرفتند قرار بیمه پوشش تحت

در  سـامت  بیمـه  سـازمان  مدیرعامـل 
ادامـه بـا بیـان اینکـه داروهـای بیشـتری 
گرفته انـد،  قـرار  بیمـه  پوشـش  تحـت 
گفـت: »از ۳۶۶ قلـم دارویـی کـه قـرار 

سقف ریالی داروخانه ها برداشته شدسقف ریالی داروخانه ها برداشته شد
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میلیارد   ۷۵۰ همچنین  جاری  سال  در 
ناباروری  درمان  برای  بودجه  تومان 
می کند پیدا  تخصیص  بیمه ها  کل  به 

اجتماعی

گــزارش


